
 

 

 

 

 

 

< een nieuwe start > 

Hallo tieners,  

de eerste week op school zit er al weer op. Het zal vast weer wennen zijn: het op tijd op 

staan, huiswerk maken, maar ook een nieuwe klas of een nieuwe school is wennen. Je 

begint aan een nieuw schooljaar vol nieuwe kansen en uitdagingen. Misschien ga je 

naar een nieuwe school of ben je van plan om het dit jaar helemaal anders te gaan 

doen.. 

Het is soms best moeilijk om opnieuw te beginnen. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een 

nieuwe plaats, dan moet je daar nieuwe vrienden gaan zoeken, naar een nieuwe school 

of een nieuwe baan. Het is vaak een ‘veilig’ gevoel om te weten wat je hebt, maar iets 

nieuws kan je ook mooie dingen brengen, je moet het alleen wel durven om de stap te 

nemen. 

In deze tienerkrant hebben we het over een nieuwe start, een nieuw begin. Deze 

tienerkrant bevat bijdragen van verschillende mensen over wat een nieuw begin voor 

hen betekent of betekent heeft. 

 

  

5 september 2021 



 

 

< een nieuwe start(1) - door Idelette > 

 

Eigenlijk is elke dag weer een nieuwe start, 

maar sommige dagen springen eruit. Het 

kan gaan om de ‘grote’ dingen in je leven, 

maar vaak ook om iets heel kleins. 

De dag dat ik als klein meisje ging verhuizen 

naar een andere stad en daar naar een 

nieuwe school moest gaan en later nog 

weer naar een heel andere stad met weer 

een andere school en kerk, betekende 

iedere keer opnieuw beginnen.  

Ik had daar niet voor gekozen en vond het 

helemaal niet leuk, maar het is telkens goed 

gekomen. Hoewel dat vaak wel even 

duurde. 

Blij kon ik worden van het bij elkaar zoeken 

van nieuwe schoolspulletjes voor een nieuw 

schooljaar, een hippe agenda, mooi 

kaftpapier en leuke schriften. 

Elke verhuizing ook later in mijn leven was 

spannend en gaf mogelijkheden om nieuw 

en fris te starten in een andere omgeving en 

nieuwe mensen te leren kennen. 

Samen met iemand waar je veel van houdt 

een nieuwe start maken is geweldig en in 

een nieuwe klas, stage of een nieuwe baan 

beginnen kan zo spannend zijn. 

 

Als ik aan Bijbelverhalen denk, dan zijn er 

heel veel die gaan over een nieuwe start. 

Noach, Abraham, Mozes, Saul en David en 

veel verhalen overJezus die de mensen de 

mogelijkheid gaf om telkens opnieuw te 

beginnen.

 

 

 

 

  



 

 

< jongerenviering 3 oktober >       
ingezonden door Arianne lodder 

Hallo allemaal, 

 

In de enquête die jullie eerder dit jaar hebben ingevuld, werd genoemd dat jullie 

het leuk vinden om Bijbelverhalen te horen die niet bekend zijn. Dus even geen 

Kerstverhaal bv. 

Op 3 oktober is er in de Ontmoetingskerk een jongerenviering. En daar komt een 

onbekend Bijbelverhaal in voor. Het gaat o.a. over de profeten Ezra en Nehemia. 

Over het volk dat in ballingschap zit, gevangen zit in een ander land en het heel 

lastig vindt om daar in God te geloven. 

Misschien herken je het wel, dat het zelf ook moeilijk vindt om in God te geloven. 

Of dat je het wel zou willen, maar het niet lukt. 

A.s. zondag in de tienerdienst kom ik langs omdat ik de “dominee” ben in de 

jongerenviering in oktober. Ik zou het leuk vinden om met jullie (en Idelette) eens 

naar dit verhaal te kijken en ook om te horen wat jullie graag willen zien/horen in 

de kerkdienst van 3 oktober. 

Er is een filmpje over de profeten Ezra en Nehemia en het volk in ballingschap. 

Het is een Engels filmpje maar ik hoop dat jullie er iets van het verhaal uit kunnen 

halen.    The Bibleproject 'Ezra - Nehemia' 

 

Ik hoop dat jullie a.s. zondag allemaal komen. 

Arianne Lodder  

https://www.youtube.com/watch?v=MkETkRv9tG8


 

 

< EEN nieuwe start(2) – door Christian > 

Een nieuwe start voor mij was de verhuizing 

naar Dordrecht 2,5 jaar geleden. Mijn vrouw 

en ik zijn dichterbij ons werk komen wonen 

en kenden deze voor ons nieuwe stad nog 

niet. Een nieuwe start werd toen ook een 

nieuwe school voor mijn oudste dochter en 

een nieuwe opvang voor de jongste, nieuwe 

personen ontmoeten en letterlijk de weg 

zoeken. Soms maak je in je leven grote 

nieuwe stappen, maar ook vele kleine 

nieuwe stappen. Zo is elke dag een nieuwe 

kans om weer te starten met nieuwe ideeën 

en plannen.  

Toen ik een tiener was ging ik voor het eerst 

zonder mijn ouders naar het buitenland. Met 

de muziekschool gingen we een concerttour 

maken in Zuid-Frankrijk. Tijdens de busreis 

zag ik voor het eerst de film The Lion King. 

En we speelden ook de muziek van de film. 

Het nummer ‘Circle of life’ heeft sindsdien 

een bijzondere betekenis. Als je de film hebt 

gezien weet je dat het nummer ook hoort bij 

een nieuwe start vol onbekende avonturen. 

In je eigen leven is een nieuwe start vaak 

een onbekende weg, soms een beetje 

spannend. En dan is er weer een volgende 

dag met nieuwe kansen voor je ideeën en 

plannen.

  

Bij een nieuw begin denk ik aan… de lente, 

omdat dan de bloemen weer gaan bloeien, 

bomen die weer blaadjes krijgen en aan de 

dieren die dan veel jonkies krijgen. 

Ruben 



 

 

< in de bijbel: een nieuwe start >

Het bekendste verhaal over een nieuwe start is natuurlijk het Paasverhaal, maar in de Bijbel 

staan nog veel meer verhalen over mensen die een nieuwe start maken. Denk maar eens aan de 

verhalen van Jozef in Egypte, die zijn broers vergeeft, Ruth die uit Moab kwam en in Kanaän een 

nieuw leven mag beginnen, Ezra en Nehemia die de tempel weer mogen herbouwen, Jezus en 

de Samaritaanse vrouw, Zacheüs die in de boom klom, Nicodemus die 's nachts bij Jezus kwam, 

de opwekking van Lazarus, de doop van de kamerling uit Ethiopië… 

Ook het onderstaande verhaal van Saulus gaat over een nieuwe start. 

 

 

 

  

HET BIJZONDERE VERHAAL VAN SAULUS 

Hij is een man met een missie. Saulus heet hij. Saulus is een fanatieke 

schriftgeleerde die iedereen die zich niet aan de Joodse wet houdt, bedreigt, de 

gevangenis in sleurt en doodt. Hij verwoest de gemeente van de volgelingen van 

Jezus. En Saulus is niet van plan om met die vervolging te stoppen. De jonge 

Saulus staat erom bekend dat hij christenen vervolgd. Op een dag is Saulus 

onderweg naar Damascus, dit is één van de meest grote steden in het Romeinse 

rijk. De reden dat hij daarnaartoe reist, is omdat hij volmachten moet ophalen 

voor christenvervolging. Met deze brieven kan hij zowel mannen als vrouwen 

gevangennemen en dan kan hij ze meevoeren naar Jeruzalem. 

Saul is onderweg naar Damascus en als er opeens een licht vanuit de hemel op 

hem schijnt. Hij valt op de grond en hoort een stem: “Saul, Saul waarom vervolg 

je mij?” Saulus vraagt: “wie bent u Heer?” Het is Jezus die met Saulus spreekt. 

Hij is verblind door het licht en drie dagen lang kan hij niks zien en drinkt en eet 

hij niet. Daarna wordt hij naar een huis in de buurt gebracht en wordt hij genezen 

door Ananias. 

Saulus is genezen van zijn blindheid en gelooft in Jezus. Hij besluit om zich te 

laten dopen en verandert zijn naam naar Paulus. Hij wil zijn leven verbeteren en 

een dienaar worden van God. Paulus wordt prediker en zendeling en brengt veel 

mensen tot geloof.  

Hij is vooral bekend omdat hij het Bijbelboek Handelingen en dertien andere 

brieven heeft geschreven in het Nieuwe Testament. Deze brieven zijn de oudste 

onderdelen van het Nieuwe Testament van de bijbel. 

 

Je kunt het verhaal ook bekijken in het filmpje: 

The Bibleprojcet: Handelingen, hoofdstuk 8-12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcBGK52DKIg


 

 

PLAYLIST 

 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

YOUNG_ 17 NIEUWE START 

****** 

Heb je ideeën over een thema of wil je iets anders delen? 

Zet het in de tiener-appgroep of  

mail naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

dan gaan we ermee aan de slag! 

****** 

  

3 oktober 2021 

Jongerenviering 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzl77CWiUfO-8B_cgFOJ7FTX&feature=share
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


 

 

IN DE SPOTLIGHT 

 

IN THE SPOTLIGHT staat deze keer het liedje It’s A New Day van Anouk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Haagse zangeres Anouk kruipt voor de video van haar nieuwe nummer It's A New Day in de 

huid van 28 iconische vrouwen. Waarom ze hiervoor heeft gekozen, legt de populaire zangers 

uit in haar Instagram post: "Voor mijn nieuwe videoclip heb ik ervoor gekozen om een aantal 

iconische vrouwen te portretteren. Sommige van deze vrouwen zijn de eersten die erkend 

werden in hun vakgebied, sommigen hadden de moed om voor zichzelf op te komen en de 

eerste stap te zetten naar gendergelijkheid en sommige zijn huidige leiders en activisten, maar 

er is één ding dat ze allemaal gemeen hebben: ze vechten voor datgene waar ze in geloven en 

zijn daarom een geweldig voorbeeld voor de hedendaagse samenleving en een inspiratie voor 

jonge meisjes over de hele wereld." 

We zien Anouk in de clip 28 keer voorbijkomen als een van de iconische vrouwen die ze hiervoor 

heeft uitgekozen. Zo zien we haar onder andere als Prinses Diana, Serena Williams, Coco 

Chanel en Oprah Winfrey.  

De video is opgedragen aan vrouwen die de weg hebben vrijgemaakt voor andere vrouwen 

overal ter wereld. 

En voor wie zich afvraagt welke leading ladies je allemaal ziet in de video? Dit zijn ze: 

Marina Abramović 

Jeanne d’Arc 

Jacinda Ardern 

Tarana Burke 

Coco Chanel 

Marie Curie 

Princess Diana 

Amelia Earheart 

Emma González 

Audrey Hepburn 

Frida Kahlo 

Mona Lisa 

Wangari Maathai 

Meghan Markle 

Nefertiti 

Michelle Obama 

Alexandria Ocasio-Cortez 

Florence Nightingale 

Naomi Parker 

Rosa Parks 

Sally Ride 

Wilma Rudolph 

Margaret Thatcher 

Mother Teresa 

Sojourner Truth 

Serena Williams 

Malala Yousafzai 

 

 

Tot de volgende keer! 

https://music.youtube.com/watch?v=Hy6Cf9nGNiw&list=PLTI5P0ERNjzl77CWiUfO-8B_cgFOJ7FTX

